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– це ринок, на якому кількість угод незначна в порівнянні зі звичайним ринком,
коли попит і пропозиція урівноважуються. На депресивному ринку угоди, якщо навіть і трапляються, то
практично неможливо виявити наскільки «ринковою» була ціна цих угод. Це і зрозуміло, адже згідно
Міжнародних стандартів оцінки «
– це розрахована станом на дату оцінки грошова
сума, на яку певний актив чи зобов’язання могли б бути обмінені в результаті комерційної угоди між
незалежними і зацікавленими сторонами (продавцем і покупцем), укладеної після належного
маркетингу, коли сторони володіють всією необхідною інформацією, діють розумно і без примусу».
В умовах депресивного ринку, як правило, відсутній належний маркетинг, коли сторони «володіють
всією необхідною інформацією, діють розумно і без примусу».
Причинами дестабілізації ринку і приведення його в депресивний стан можуть бути передбачувані
фінансові, макроекономічні, юридичні, політичні і навіть природні події. Через це, в ситуації коли
оцінювачу потрібно визначити вартість на депресивному ринку, в умовах значного підвищення рівня
невизначеності, пов’язаного із суперечністю або навіть повною відсутністю емпіричних (статистичних)
ринкових даних, завдання по визначенню ринкової вартості на такому ринку стає дуже непростою
задачею.
За таких умов дуже важливим стає
, а також чітке і послідовне
його викладення у Звіті, наявність якого дозволить з упевненістю говорити про обґрунтованість та
професіоналізм висновку про вартість майна, поданого у Звіті.
Так, якщо конкретно говорити про ринок нерухомості, то
даного сегменту ринку можуть бути наступні явища:
1. Відмова продавців відчужувати (продавати) своє майно і фіксувати втрати, внаслідок чого
спостерігається незначна кількість транзакцій на ринку в цілому.

2. Збільшення кількості угод продажу предметів іпотеки за низькими цінами.

3. Звуження кредитних ринків. Традиційне фінансування дорогих покупок стає важкодоступним
для переважної частини потенційних учасників даного сегменту ринку.
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4. Збільшення числа угод продажу об’єктів нерухомого майна в розстрочку (борг), коли покупець
буде розраховуватися з продавцем в майбутньому.

5. Збільшення часу експозиції об’єктів нерухомості на ринку.

6. Зниження орендних ставок (у «твердій» валюті) та збільшення кількості вакантних площ.

7. Зменшення зайнятості населення, зниження кількості працюючих людей в секторах
нерухомого майна.

В Україні подібна ситуація ускладнюється в рази у порівнянні із західними розвинутими ринками ще й
тому, що на розвинутих ринках оцінювачі аналізують історичні дані – співставні продажі, а
.
Зрозуміло, що дані, які використовуються в процесі оцінки, повинні бути скоректовані на стан ринку
таким чином, щоб висновок про ринкову вартість відображав тенденцію розвитку ринку в
майбутньому. Отже, природнім є питання,
?
Ірвінг Фішер (знаменитий американський економіст, формулою якого користуються оцінювачі), даючи
визначення поняттю «оцінка», характеризував її як людський процес, який включає і передбачення,
додавав при цьому наступні слова:
.
Вміння розпізнавати майбутні події на ринку розкриває перед окремими оцінювачами та професією в
цілому нові можливості, які повинні бути використані. Ці можливості важко виявити, якщо підходити
до процесу оцінки як до стандартного набору формальних процедур, які необхідно провести в процесі
її виконання.
.
Як стверджує
в своїй передмові до статті Джеймса Е.Гіббонса «Взгляд на
изменяющуюся оценочную сцену – опыт исторического анализа оценки», «…любой органичный
взгляд на оценку должен побуждать оценщика задаться вопросом, «а какова проблема у заказчика,
с которой он обратился ко мне?», и при такой постановке вопроса может стать, что
прописывание рыночной стоимости, приготовленной по рецепту трех подходов, для решения всех
проблем является как неразборчивое кровопускание, очень опасной панацеей…».
Слід нагадати, що оцінка, як самостійна наука, стала зароджуватись і активно розвиватись в роки
Великої депресії 30-х років, тобто саме в період, коли спостерігався загальний спад цін на ринку,
зокрема і на нерухоме майно. Основне передчуття того періоду було таким, що вартість нерухомого
майна в майбутньому буде лише знижуватись. Потрібно було знецінювання – втрату вартості майна
внаслідок фізичного, функціонального та економічного видів зносу, розвинути і на майбутні періоди.

Доповідач:
Максимов Степан Йосипович

Сторінка 3 з 17

ВАРТІСТЬ МАЙНА НА ДЕПРЕСИВНИХ РИНКАХ

в названій вище статті відзначає наступне: «В свете безусловного принятия тех
представлений, что стоимость может только снизиться, было существенным встроить в
процесс капитализации элемент «возмещения» (recapture), который в ранние годы оценочной науки
был известен как будущее обесценивание имущества (future depreciation). Но поскольку термин
«обесценивание» (depreciation) широко использовался для обозначения потери стоимости в
прошедшем времени, то есть, по отношению к накопленному обесценению, термин «возмещение»
стал использоваться для обозначения будущего обесценивания».
Отже,
винятками:

лише за деяким

1. На той момент в США був Ф.Рузвельт і грамотна команда економістів, а в нинішній Україні
маємо колишніх комсомольських діячів, які стали успішними бізнесменами не завдяки
економічній грамотності.
2. США були державою з міцними державними інститутами (податкова адміністрація, поліція,
суди і т.п.), а в сьогоднішній Україні маємо лише ознаки держави, де всі державні інститути (аж
до Кабінету Міністрів України) будуються за квотним принципом, коли належність до партії чи
певного клану важить набагато більше ніж кваліфікація.
3. В США функціонувала бюджетна, податкова і банківська системи, а в Україні – бюджетна,
податкова і банківська системи направлені на обслуговування апетитів можновладців та їх
«верхових» (олігархів, які їх привели до влади).
Все вищесказане дозволяє з упевненістю констатувати наступні

:

1. Зниження цін на нерухоме майно в перерахунку на «тверду» валюту (долар, євро) буде
продовжуватись впродовж 2015-2018 років. Після певної стагнації в 2019-2021 роках почнеться
поступове підвищення цін. Варто підкреслити при цьому, що даний прогноз стосується
оптимістичного сценарію розвитку подій.
2. Кредитування великого та малого бізнесу, а також приватних домогосподарств (фізичних осіб)
буде лише знижуватися впродовж 2015-2020 років.
3. На ринку пропозиція майна на продаж буде тільки зростати внаслідок реалізації заставного
майна, збільшення обсягів вивільнення майна з господарської діяльності підприємств
внаслідок спаду економічної діяльності, а також зростання продажу особистого майна для
отримання коштів на поточні нагальні потреби (прожиття і т.п.).
Отже, в найближчому майбутньому, аж до 2020 року, немає ніяких перспектив на покращення
ситуації. Таку тенденцію розвитку сегменту ринку нерухомого майна в Україні оцінювачі повинні
враховувати вже сьогодні при визначенні вартості відповідного майна.
Для цього виділимо
,
вирішення яких дасть необхідний інструмент оцінювачам для ефективного визначення ринкової
вартості в умовах, коли ринок швидше відсутній ніж він є.
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Оцінювачі працюють з об’єктами порівняння (продажу чи оренди), інформація про які береться з
ринку пропозицій, а не з ринку реальних угод. В умовах депресивного ринку виникає питання, як
ефективно перевести ціни пропозицій з дати їх оприлюднення на дату оцінки?

На стабільних ринках знижка на торг зазвичай не перевищує 5%. Підтвердженням цьому є досвід робіт
оцінювачів на розвинутих ринках, де дані беруться з історичних угод, а інфляція не перевищує 3-4%.
Виникає питання, якою ж повинна бути знижка на торг в умовах, коли інфляція висока (15% і більше), а
ціни (в твердій валюті) з часом лише знижуються.

На стабільних ринках, де попит і пропозиція зазвичай урівноважені та спостерігається значна кількість
угод з нерухомим майном, перевага надається порівняльному підходу. Але який з підходів буде більш
адекватним в умовах депресивного ринку, коли відбувається зниження реальних цін продажу (а
значить і цін пропозицій) – порівняльний чи дохідний. Досвід оцінки в умовах Великої депресії 30-х
років дає підстави вважати, що дохідний. Але якщо дохідний, то яку капіталізацію слід застосовувати –
пряму чи непряму?

Розв’язання цих проблем і пропонування конкретних інструментів для їх вирішення і є метою даної
доповіді.
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Оцінювачі працюють з об’єктами порівняння (продажу чи оренди), інформація про які береться
з ринку пропозицій, а не з ринку реальних угод. В умовах депресивного ринку виникає питання,
як ефективно перевести ціни пропозицій з дати їх оприлюднення на дату оцінки?
Ще у серпні минулого року на офіційному сайті Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки (АФО) у
розділі «Питання та відповіді» був опублікований матеріал для оцінювачів, присвячений дослідженню
того, як змінюється вартість нерухомості в доларовому і гривневому еквіваленті, коли курс гривні
по відношенню до долара США протягом досить обмеженого терміну зазнає істотно різких змін.
У вищезгаданому матеріалі, на підставі узагальнення результатів статистичних досліджень ринку
купівлі-продажу нерухомого майна в Україні, були приведені емпіричні залежності динаміки зміни
вартості нерухомості в доларовому і гривневому еквіваленті в моменти різкої зміни курсу валют.
Зокрема, було показано цікаву динаміку поведінки цін на ринку в умовах швидко зростаючого курсу
валюти (зокрема, американського долара) у k разів (k > 1), при якій:

1. «нову» (актуалізовану) вартість нерухомого майна в доларовому представленні можна описати
наступною емпіричною формулою:
USD
C NEW

(1 k )
USD
COLD
,
2k

де:
USD
C NEW

– «нова» (актуалізована станом на дату оцінки) вартість нерухомості в доларовому
представленні (після зміни курсу),

C

USD
OLD

k

– «стара» (вказана станом на дату публікації оголошення) вартість нерухомості в
доларовому представленні (до зміни курсу),
– розрахунковий коефіцієнт, який показує величину зростання курсу американського
долара по відношенню до української гривні у період між датою публікації інформації
про об’єкт-аналог та датою оцінки:
k

курс

долара

на

курс долара на дату оцінки
;
дату публікації оголошення про об ' єкт порівняння

2. «нову» (актуалізовану) вартість нерухомого майна в гривневому представленні можна описати
наступною емпіричною формулою:
UAH
CNEW

(1 k )
UAH
COLD
,
2

де:
UAH
C NEW

– «нова» (актуалізована станом на дату оцінки) вартість нерухомості в гривневому
представленні (після зміни курсу),
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UAH
COLD

k

– «стара» (вказана станом на дату публікації оголошення) вартість нерухомості в
гривневому представленні (до зміни курсу),
– розрахунковий коефіцієнт, який показує величину зростання курсу американського
долара
по
відношенню
до
української
гривні
у
період
між
датою публікації інформації про об’єкт-аналог та датою оцінки (визначається
способом, аналогічним до зазначеного у попередньому пункті).

В практичних розрахунках це означає наступне. Наприклад, якщо ми користуємося статистичними
даними, вираженими у доларах США та актуальними до моменту різкої зміни курсу валют (або
використовуємо аналоги, вартість яких на момент їх публікації була вказана у доларах США, а в період
між датою публікації цих аналогів та датою оцінки відбулася зміна курсу валют),
то після зміни курсу (станом на дату оцінки), наприклад, у 1,5 рази (k = 1,5), як це було в Україні в
першій половині 2014 року, коли мало місце різке зростання курсу з 8 до 12 гривень за долар,
всі «старі» доларові ціни слід множити на поправочний коефіцієнт – 0,833:

k

USD
CNEW

12
8

1,5 ,

(1 1,5)
USD
COLD
2 1,5

USD
0,833 COLD
,

у свою чергу, всі «старі» гривневі ціни слід множити на поправочний коефіцієнт – 1,25:

UAH
C NEW

(1 1,5)
UAH
COLD
2

UAH
1,25 COLD
.

У зв’язку з цим, представляється доцільним кожному практикуючому оцінювачу, при використанні
порівняльного методичного підходу, застосовувати ці емпіричні залежності для «актуалізації» вартості
пропозиції аналогів на дату оцінки конкретного об'єкта, якщо в період між датою публікації
відповідного оголошення і датою оцінки мали місце курсові зміни, пов'язані з девальвацією
української національної валюти.
Представлені емпіричні залежності дуже добре зарекомендували себе на практиці, у зв’язку з чим, на
офіційному сайті Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки (АФО) у лютому 2015 року було опубліковано
ще один матеріал під назвою «Ринок нерухомості в умовах девальвації гривні». В даному матеріалі
була проаналізована загальна динаміка (тенденція) поведінки ринку нерухомості у період з січня 2014
року по лютий 2015 року, і показано, що на тлі стрімко девальвуючої національної валюти гривневі і
доларові ціни «розходяться», тобто ціни, номіновані в американських доларах знижуються, а в
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українській валюті – навпаки ростуть, що є по суті практичним підтвердженням правильності раніше
наведених емпіричних залежностей.
У зв’язку з цим, можна впевнено стверджувати, що в рамках порівняльного методичного підходу
проведення оцінювачем процедури так званої «актуалізації» вартості пропозиції аналогів на дату
оцінки конкретного об'єкта в умовах стрімкої девальвації української гривні є не просто допустимою,
але й вкрай необхідною, оскільки дозволяє оцінювачу нівелювати фактор «ретроспективності»
публікації оголошень про об'єкти-аналоги в умовах високого ступеня волатильності валютного ринку.
Дану процедуру доцільно проводити у заключній частині етапу збирання і проведення аналізу
інформації про продаж або пропонування подібного нерухомого майна та визначення об’єктів
порівняння, а вже безпосередньо після цього переходити до зіставлення об'єкта оцінки з об'єктами
порівняння з наступним коригуванням вже «актуалізованої» ціни продажу або ціни пропонування
об'єктів порівняння.
За більш детальною інформацією стосовно даного питання рекомендуємо звернутися на
офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки (АФО) для ознайомлення з матеріалом
на тему «Використання порівняльного методичного підходу в сучасних ринкових умовах,
що склалися в Україні».
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На стабільних ринках знижка на торг зазвичай не перевищує 5%. Підтвердженням цьому є
досвід робіт оцінювачів на розвинутих ринках, де дані беруться з історичних угод, а інфляція не
перевищує 3-4%. Виникає питання, якою ж повинна бути знижка на торг в умовах, коли інфляція
висока (15% і більше), а ціни (в твердій валюті) з часом лише знижуються.
В сучасних умовах фактичної відсутності інформації щодо реальних угод купівлі-продажу на ринку
нерухомого майна та стрімкої девальвації національної валюти України, знову актуальним постає
питання розрахунку та обґрунтування величини коригування на торг.
Детальні роз’яснення відносно цього питання були оприлюднені на офіційному сайті Всеукраїнської
Асоціації Фахівців Оцінки (АФО) у розділі «Питання та відповіді» ще протягом 2014 року у матеріалах
під назвами «Яку знижку до ринкової вартості слід застосовувати, щоб коректно визначити
вартість пришвидшеного продажу майна?» та «Як правильно визначити та обґрунтувати
величину знижки на торг?», в яких, серед іншого, оцінювачам було запропоновано математичний
вираз для розрахунку величини типової знижки на торг.
В загальному вигляді перехід від заявлених продавцями цін об’єктів порівняння на дату їх публікації
(розміщення у відкритому доступі відповідного оголошення) до найбільш імовірних цін на дату оцінки
описується загальною формулою:
Тр

ЦД

Ц П (1

) 12
Тр

,

(1 і ) 12
де:

Ц П – ціна пропозиції об’єкта порівняння станом на дату публікації відповідного
оголошення;

Ц Д – ціна пропозиції об’єкта-аналога станом на дату оцінки;
і

– річна ставка дисконту (абсолютне значення);
– абсолютне значення річного темпу зміни ринкової вартості об’єкта в часі (якщо
значення
додатне – маємо зростання вартості; якщо значення
від’ємне – маємо
зниження вартості);

Тр

– типовий термін експозиції, тобто період часу (загальна кількість місяців), протягом
якого планується продати (реалізувати) об’єкт за ринковою ціною (на дату майбутньої
реалізації).

Звідси випливає, що типова знижка на торг (перехід від цін на дату розміщення оголошення до дати
оцінки) визначається наступним чином:
Тр
торг

1

(1

) 12
Тр

.

(1 і ) 12
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Більш спрощений вираз для останньої формули можна подати у наступному вигляді:

торг

Тр

і
12

.

З аналізу останнього співвідношення дуже легко можна зробити наступні висновки:
для активних та розвинутих ринків, на яких типові терміни експозиції Т р відносно малі,
особливо в періоди швидкого росту цін (додатні значення

), знижки на торг

торг

істотно

зменшуються або зникають взагалі;
у періоди стагнації на ринках, для яких типові терміни експозиції Т р значно збільшуються,
особливо в періоди зниження цін (від’ємні значення

), знижки на торг

торг

навпаки істотно

збільшуються.
Варто зауважити, що під типовим терміном експозиції мається на увазі строк (проміжок часу), за який
подібний об’єкт зазвичай продається на відкритому ринку. Термін експозиції визначається як період
часу, починаючи з дати подання на відкритий ринок (публічна оферта) об’єкта оцінки до дати
здійснення операції з ним. Іншими словами, це той часовий термін, за який об’єкт перебуваючи на
відкритому ринку встигає залучити кількох потенційних покупців, один з яких в результаті здійснює
операцію.
Для кожного конкретного виду майна існує свій типовий термін експозиції – тобто строк, за який
подібний об’єкт зазвичай продається на відкритому ринку. Так, наприклад, для офісної нерухомості
малої і середньої площі такий термін становить близько 2-6 місяців, для великої виробничої
нерухомості – 8-12 місяців, для легкових автомобілів – як правило, від 2 тижнів до 3 місяців, для
житлових квартир – близько 3-6 місяців, для іншої житлової нерухомості (приватних житлових
будинків, котеджів та дач) – як правило, від 6 до 12 місяців.
Приведемо конкретний приклад практичного застосування співвідношення для розрахунку величини
типової знижки на торг. Наприклад, якщо відомо, що в середньому за рік подешевшання житлових
квартир становитиме 15% (
0,15 ), при цьому річна ставка дисконту для аналогічного сегменту
ринку житлових квартир рівна 12% ( і
квартир становить три місяці ( Т р

0,12 ), а типовий для ринку термін реалізації відповідних

3 ), то знижка на торг (у нашому конкретному випадку) буде

дорівнювати 6,75%:

торг

Тр

і
12

3

0,12 0,15
12

0,0675
.

Якщо ж розглянути повністю аналогічний випадок, але вже припустити, що типовий для ринку термін
реалізації відповідної нерухомості становитиме не три місяці, а шість ( Т р

6 ), то знижку на торг

необхідно приймати вже на рівні 13,5%:
торг
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і
12

6

0,12 0,15
12

0,135
.
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Для крупних об’єктів промислової нерухомості в сучасних умовах темпи річного падіння вартості
досягають 18-20% (
0,18 0,20 ), а типовим для ринку терміном реалізації такого майна є період
тривалістю 8-12 місяців ( Т р

8 12 ). У цьому випадку величина знижки на торг, для даного виду

майна, може сягати величин 20-30%.
Для земельних ділянок, наприклад, в умовах відсутності ринку річне падіння вартості може досягати і
50% (
0,5 ), а термін реалізації такого майна в окремих випадках може становити навіть більше
одного року ( Т р

12 ). За таких умов величина знижки на торг може досягати величин, які

перевищують 50%.
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На стабільних ринках, де попит і пропозиція зазвичай урівноважені та спостерігається значна
кількість угод з нерухомим майном, перевага надається порівняльному підходу. Але який з підходів
буде більш адекватним в умовах депресивного ринку, коли відбувається зниження реальних цін
продажу (а значить і цін пропозицій) – порівняльний чи дохідний. Досвід оцінки в умовах Великої
депресії 30-х років дає підстави вважати, що дохідний. Але якщо дохідний, то яку капіталізацію слід
застосовувати – пряму чи непряму?
Як вже відзначалось в статті, присвяченій аналізу даного питання та опублікованій на офіційному сайті
Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки (АФО) у розділі «Питання та відповіді» під назвою «За яких
умов в рамках доходного методичного підходу можна розраховувати поточну вартість інвестицій,
використовуючи формулу прямої капіталізації замість формули дисконтування грошових потоків?
Як пов’язані між собою ставка капіталізації та ставка дисконту?» відомі коефіцієнти капіталізації у
формулі прямої капіталізації (з нормою повернення капіталу по Рінгу, Хоскольду та Інвуду) природнім
чином випливають із загальної формули дисконтування грошових потоків при додаткових
припущеннях щодо величини грошових потоків в кожному періоді та величини реверсії (термінальної
вартості). При цьому в рамках даних припущень формулу прямої капіталізації завжди можна отримати
із загальної формули дисконтування грошових потоків і для кінцевого числа періодів N .

N
(тобто, якщо ЧОД1

ЧОД 2

... ЧОД N ) формула дисконтування грошових

потоків матиме наступний вигляд:

С

ЧОД1
1
1
і
(1 i ) N

PN
(1 i ) N

.

де:

С

– поточна вартість майна;

і

– прийнятна дохідність за період (рік) або ставка дисконтування;

ЧОД k – величина грошового потоку для конкретного k -го періоду (року);
PN

– реверсія, тобто додатковий дохід в N -му періоді (році) внаслідок реалізації
початкових інвестицій (наприклад, продажу нерухомості в кінці прогнозного терміну).

Представивши реверсію у вигляді:

PN

KN C ,

де:

K N – деякий коефіцієнт, який вказує на те, якою може бути вартість інвестиції наприкінці

N -го прогнозного періоду відносно поточної вартості C ,
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і розв’язавши попереднє рівняння відносно C , отримаємо:

ЧОД1
1
1
і
(1 i ) N
KN
1
(1 i ) N

С

.

Останнє рівняння завжди можна записати у наступному вигляді:

ЧОД1
i Н пк

С

.

де:

H пк – норма повернення капіталу.
У такому випадку:

Н пк

(1 K N ) ФФВ(i ) ,

або

KN

1

Н пк
,
ФФВ(i )

де:

ФФВ(i)

– фактор фонду відшкодування із загальною ставкою дисконтування і :

ФФВ(i )

i
.
(1 i ) N 1

Таким чином, із урахуванням зроблених припущень,
1) якщо K N

0 (тобто реверсія дорівнює нулю), то

С

ЧОД1
,
i ФФВ(i )

тобто ставка капіталізації

R i H пк ,

R i ФФВ(i) ,
визначається по методу Інвуда.
Доповідач:
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2) якщо K N

1 (тобто реверсія дорівнює C і вартість інвестиції ніяк не змінилась), то

ЧОД 1
i

С
тобто ставка капіталізації R

,

i.

N
g . Нехай, починаючи з першого періоду ЧОД k

g

1

ЧОД k (1 g ) , де

1 , тобто грошові потоки в будь-якому періоді виражаються через грошовий потік у першому

періоді, а саме ЧОД k

ЧОД1 (1 g ) k 1 . В такому випадку виходячи із формули дисконтування

грошових потоків отримуємо:

С
Поклавши як і раніше PN

ЧОД1
1
і g

N

1 g
1 i

PN
(1 i ) N

.

K N C та розв’язавши останнє рівняння відносно C , отримаємо:

ЧОД1
1
і g

С

1 g
1 i

N

KN
1
(1 i) N

.

Тепер, перепишемо праву частину останньої формули і представимо поточну вартість C у вигляді:

С

ЧОД1
i Н пк

.

Порівнюючи між собою праві частини останніх двох формул знаходимо, що:

і g

Н пк
1
Звідси бачимо, що якщо тільки K N

1

KN
(1 i ) N

i.

(1 g ) N , тобто:
PN

то Н пк

1 g
1 i

N

KN C

(1 g ) N C ,

g , і відповідно:

С
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Таким чином, маємо фактично формулу Гордона зі ставкою капіталізації R

i g , але вже при

скінченній кількості N . Більш того, якщо в формулі Гордона g

g

i , то в останній формулі значення
1 , а в іншому g може бути яким завгодно, в тому числі і більше i .

. Якщо в кожному прогнозному періоді всі грошові потоки рівні між собою, то
поточну вартість інвестицій C можна представити у наступному вигляді:

ЧОД1
i Н пк

С

,

де

Н пк

(1 K N ) ФФВ(i ) ,
KN

PN / C .

Звідси знаходимо, якою повинна бути реверсія, аби розрахувати норму повернення капіталу
по методу Інвуда, Хоскольда або Рінга.
А саме, якщо норма повернення капіталу ( H пк ) розраховується по методу:
1)

, де

Н пк

i
ФФВ(i) ,
(1 i ) N 1

то

PN
2)

0.

, де

Н пк

iб
ФФВ(iб ) ,
(1 iб ) N 1

то

KN C ,

PN
де

KN

Доповідач:
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3)

, де

Н пк

1
N

,

то

PN

KN C ,

де

KN

1
N
.
1
ФФВ(i )

Мають сенс і зворотні твердження.
. Аналогічно отримуємо, що якщо грошові потоки змінюються, аж до N , з
постійним темпом g
1)

2)

3)

1 , то якщо норма повернення капіталу ( H пк ) розраховується по методу:

, то реверсія

PN

(1 ФФВ(i)) N C .

PN

(1 ФФВ(iб )) N C .

, то реверсія

, то реверсія

PN

1
1
N

N

C.

Мають сенс і зворотні твердження.
. Більше того, можна побачити, що при зроблених припущеннях H пк та g можуть
бути будь-якими, а не лише такими як в методі Інвуда, Хоскольда та Рінга, головне лише щоб
відповідним чином реверсія була пов’язана з поточною вартістю C .
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Якщо Вас зацікавили наші проекти і Ви хочете взяти участь у них, або якщо у Вас виникли якісь питання,
будь ласка, повідомте нам про це. Ми будемо вдячні Вам за співпрацю, а також Ваші відгуки та
пропозиції.

04205, Україна, м. Київ,
вул. Маршала Тимошенка,
будинок №21, корпус №3,
офіс №9 (шостий поверх)

Офіційний сайт Асоціації:
http://www.afo.com.ua/

Голова Асоціації
Степан Йосипович Максимов
(044)502-23-54, (067)232-03-45

Адреса сервера бази даних:
https://afo-base.com.ua/

Виконавчий директор АФО
Ганна Андріївна Юрченко
(044)502-23-54, (097)177-83-80,
(050)443-32-27, (067)498-90-06

Електронна пошта
виконавчої дирекції АФО:
office@afo.com.ua

Менеджер служби
технічної та інформаційної підтримки
Євген Псярнецький
(097)334-11-69
admin@afo-base.com.ua

Номер розрахункового рахунку:
26001000181109
Банк:
Публічне акціонерне товариство
«ФІДОБАНК» у місті Києві
МФО – 300175
Код ЄДРПОУ – 33780473

Доповідач:
Максимов Степан Йосипович
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